
 

Entrevista com Regina Reinaldin – 
Controle Social e App Visita Domiciliar 

 

O trabalho dos líderes para garantir que todas 
as crianças tenham vida em abundância é 
muito importante, por isso a Pastoral da 
Criança procura tornar essa missão cada vez 
mais simples e eficiente. Com o intuito de 
fornecer informações corretas, rápidas e ajudar 
o meio ambiente, surgiu o App Visita Domiciliar, 
que tem todas as informações do Guia do 
Líder e, além disso, envia no mesmo instante 
mensagens para os articuladores da Pastoral 
da Criança sobre necessidades da 
comunidade. Para falar sobre isso, convidamos 
a Regina Reinaldin, Enfermeira da 
Coordenação Nacional da Pastoral da Criança.  

Entrevistado: Regina Reinaldin 
Enfermeira da Coordenação Nacional da Pastoral da Criança 

Para que serve a Visita domiciliar e como ela é realizada? 

É o contato mais próximo entre o líder e a família, pois nela é possível conversar 
sem pressa com a gestante, saber seus medos e expectativas. Sobre a criança, a 
conversa revela como a criança está sendo criada, como está sua alimentação, 
quais os direitos e deveres dessa criança que a família conhece. É assim que a 
líder vai fortalecendo os laços de confiança e amizade.  

Qual é o objetivo do Aplicativo Visita Domiciliar? 

É auxiliar o líder durante a visita domiciliar, pois é um aplicativo baseado nas 
perguntas do caderno do líder que pode ser usado em celulares e tablets. Com o 
uso do aplicativo não precisa mais usar o caderno, assim economiza papel, 
combustível do transporte do material até a comunidade e ainda ajuda a 



preservar o meio ambiente, além de fazer com que as informações cheguem mais 
rápido até os líderes, ajudando no processo de interação entre comunidade e 
coordenações.  

O que contém no aplicativo? 

Permite cadastrar cada criança ou gestante acompanhada e fornece orientações 
do Guia do Líder específicas para cada faixa etária ou semana de gestação. Ajuda 
o líder, principalmente, a acompanhar as mudanças do nosso país e levar novas 
informações para cada família como alterações no calendário de vacinas. Contém 
também vídeos explicativos e áudios da Dra. Zilda com explicações sobre 
aleitamento materno, desenvolvimento infantil, brinquedos e brincadeiras e missão 
dos voluntários.  

Como a Pastoral da Criança garante que os dados 
cadastrados no Aplicativo Visita Domiciliar tem privacidade 
e segurança? 

A Pastoral da Criança não cede, não vende, não compartilha ou publica 
informações individuais coletada no aplicativo ou site. Nenhuma informação 
coletada será fornecida para terceiros, em caso de dúvidas sobre esta política, 
entre em contato pelo e-mail privacidade@pastoraldacrianca.org.br 

Como a Pastoral da Criança participa no controle social e 
nas políticas públicas das comunidades acompanhadas? 

O controle social é muito importante para a Pastoral da Criança e vai ajudar com 
que as comunidades se organizem e juntos atuem para fortalecer a família e 
ações de saúde como políticas públicas de saneamento básico e ambiental, 
geração de renda e emprego, construção de manutenção de escolas de 
qualidade, lazer, entre outros, proporcionando a diminuição da desnutrição e da 
mortalidade infantil. O Aplicativo Visita Domiciliar é uma ferramenta que pode ser 
utilizada para fazer um bom controle social na comunidade.  

Qual é a missão do articulador da Pastoral da Criança? 

Ele tem a função de ser a ponte entre o Conselho de Saúde e a comunidade, 
entre o posto de saúde e as famílias acompanhadas. Ele tem como ponto de 
partida as necessidades sentidas da comunidade.  

 

Que indicadores servem de base para as ações do 
articulador? 
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A mortalidade infantil, o uso do antibiótico nas crianças, a falta de vacina e 
medicamentos, a frequência e participação nas reuniões do conselho e na 
elaboração de ações preventivas na família, na comunidade e nos serviços de 
saúde.  

Como o App Visita Domiciliar pode ajudar os articuladores 
de saúde? 

O articulador de saúde vai receber, através do aplicativo, informações sobre a 
falta de ácido fólico, sulfato ferroso, falta de vacinas e antibióticos, enviados pelos 
líderes no aplicativo visita domiciliar, o que faz com que essas informações 
cheguem mais rápido em quem pode realmente mobilizar a comunidade e o 
serviço de saúde para garantir o direito à saúde a todos.  

O Aplicativo Visita Domiciliar é só para a Pastoral da 
Criança ou também para o público em geral? 

É para todos!  

Como acessar o Aplicativo Visita Domiciliar? 

É simples! Para baixar é só acessar a Play Store do seu celular ou tablet, digitar 
Aplicativo Visita Domiciliar e baixar. Preencha o cadastro e já pode usar. Seu 
aparelho deve ser Android e numa versão acima do 5.0. Lembramos que para 
realizar a Visita Domiciliar não precisa de internet. Orientamos que todos os níveis 
de coordenação baixem o aplicativo para receber todas as mensagens, assim 
como os capacitadores e multiplicadores também. Assim todos tem a informação 
mais rápida na palma da mão. 

Entrevistada: Irmã Veneranda Alencar 
Coordenadora Nacional da Pastoral da Criança 

Como o Aplicativo Visita Domiciliar pode ajudar os líderes 
na missão de visita às famílias?  

A visita domiciliar é a principal atividade da Pastoral da Criança, é a ação mais 
importante do líder comunitário, o aplicativo é uma ferramenta que tem ajudado 
nossos líderes das bases a fazerem visitas melhores, possibilitando agilidade nos 
trabalhos e o envio instantâneo das informações para a Pastoral da Criança, sem 
necessidade de enviar pelo correio. Alguns me perguntam se o Caderno do Líder 
impresso vai acabar, mas eu sempre reforço que não, pois o uso do aplicativo é 
opcional. Quem preferir, pode continuar usando o Caderno do Líder impresso, 
mas o aplicativo ajuda muito os articuladores da Pastoral da Criança, pois ele 
recebe as informações mais rápido e tem a função de ser ponte entre os 
conselhos municipais de saúde e a comunidade.  
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